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Z obce: 
Místní knihovna  

Vážení čtenáři, radostná zpráva. Knihovna je po dlouhé době opět otevřena a internet k dispozici. 

Každou sobotu dopoledne od 10 hodin do 11 hodin nebo podle dohody s knihovnicí. 

 

Palivové dřevo. 

Obec prodává palivové dřevo. V současnosti se jedná o dřevo smrkové, ale bude i buk.Je možno i zajistit dopravu. 

Zájemci kontaktujte p. Špachmana na telefonu: 602 121 343. 
 

Svatý Jan Nepomucký 

Odpoledne 15. května došlo ke slavnostnímu odhalení nové sochy sv. Jana Nepomuckého. 

Za přítomnosti starosty obce a mnoha diváků sochu požehnal  J. M. can. Mgr. Rudolf Repka. 
 

 
 

 
Přišlo hodně diváků, ale počasí příliš nepřálo, tak si děti užívaly slavnostní okamžiky po svém. 

Vydává: Sdružení pro Krompach z.s. ve spolupráci s obecním úřadem, místními obyvateli a chalupáři jako občasník 

 

č. 6  červen 2021  www.spk-krompach.wbs.cz     vydáno v Krompachu 31.5.2021 



KROMPAŠSKÉ ROZHLEDY Vydává Sdružení pro Krompach z.s.., 471 57 Krompach 75, IČ: 28553161 

Evidenční číslo MK: E 18130 

2/8 

 



KROMPAŠSKÉ ROZHLEDY Vydává Sdružení pro Krompach z.s.., 471 57 Krompach 75, IČ: 28553161 

Evidenční číslo MK: E 18130 

3/8 

 
Mgr. Jaroslava Náprstková 
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26. června 2021 od 11 hodin  
Krompach slaví vysvěcení obnovené kaple Navštívení Panny Marie na Valech a výročí 630 let  

Nad akcí převzala záštitu náměstkyně hejtmana Libereckého kraje Ing. Květa Vinklátová. 
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Na všechny návštěvníky se těší OÚ Krompach a všichni pořadatelé . 
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Prosíme všechny návštěvníky, aby dodrželi aktuální hygienická opatření, která budou 

v době konání akcí platná, a měli v sebe dokumenty, které budou požadovány pro případ 

kontroly Policií ČR nebo zástupci KHS. 
 

Vážení spoluobčané, 

součástí velkého krompašského dne - oslav 630 let výročí obce - bude i prodejní bazárek, jehož výtěžek bychom rádi využili 

na podporu některé z budoucích kulturních akcí pro místní děti. 

K tomu, aby se věc podařila, potřebujeme dostatek sortimentu ☺ Pokud máte doma něco, co byste rádi do bazárku věnovali, 

prosím o echo na telefonní číslo: 733 532 917 nebo email anglokuba@seznam.cz 

Díky! Kuba Horák, Krompach 187 – Truhlárna 
 

Pozn.redakce: Vzhledem k letošní pandemické situaci se nebudou konat další obvyklé akce (Jarmark Krompach umí, Cyrilometodějské 

slavnosti). 
 

Krompach – stručná historie 630 let obce 

Pojmenování obce je odvozeno od německého označení pro zdejší potok Krummerbach (Křivolaký potok) a z toho se 

vyvinul název Krombach, česky Krompach. Ves na rozhraní Čech a Lužice, přímo pod horou Hvozd (763 m . n. m). Část 

Horní Lužice sem přiléhající byla v minulosti označována jako Záhvozd a byla součástí Koruny české jako vedlejší země. 

Tato část území náležela k pražskému arcibiskupství založenému v roce 973. Postupně česká knížata připojila k českému 

království celou Horní a dočasně i Dolní Lužici (14. století). Krompach tedy nebyl v pravém smyslu slova vesnicí na hranici 

dvou zemí, nýbrž rozhraním mezi panstvími Berků Milštejnských a sousedních pánů z Lipé na Ojvíně a v Žitavě. Ve 14. 

století bylo město Žitava držitelem hlavně lesní půdy a to na některých místech i za dnešními hranicemi.  

   Spojení Prahy se Žitavou obstarávala Žitavská cesta. Na druhé straně hor zvaná Českolipská. Zpočátku velmi 

frekventovaná, teprve za Karla IV. se privilegovanou cestou stala trasa přes Mimoň a Jablonné zvaná na druhé straně cestou 

Jablonskou. Významné stopy Žitavské (Českolipské cesty) jsou patrné už pár desítek metrů za dnešní státní hranicí. Na naší 

straně prakticky až do Mařenic zanikly. Jsou na trase dřívější cesty totiž vedeny silnice.  

   Kolem cesty, podél potoka se usazovali kolonisté patrně už na začátku 14. století. Krompach byl prvně jmenován jako ves 

na panství Berků Milštejnských v roce 1391. Nejstarší prameny hovoří o mlýnech na zdejším potoce. Zda místo dnešní 

hospody U zámku stával strážný hrádek, nemáme žádných dokladů, spíše půjde o dohad.  

   V období husitských válek až do počátku 16. století není o Krompachu žádných podstatných zpráv. V průběhu 16. věku se 

toto území po zániku milštejnského panství dostává do panství zákupského jako jeho nejsevernější výspa. V těch časech 

patřilo jiné větvi pánů Berků z Dubé.  

   Na řadě míst Lužických hor vznikaly, dle nejnovějších průzkumů, sklářské tavící pece už ve 13. století. V roce 1549 byla 

jmenovaná sklářská huť u Krompachu na tzv. Huťské louce, nedaleko Mařenic. Patrně byla zpočátku vskutku prosperující. 

Skláři bydleli v tak řečeném Čtyřdomí. Huťmistr Schürer si vybudoval velký dům na kamenných pilířích s hlubokými 

sklepy. Nechal ho vyzdobit na vnějších stranách sgrafity. Zván byl „huťmistrovské stavení“. Později získal predikát 

z Waldheimu. Zemřel roku 1602. Je pohřben v Mařenicích a jeho náhrobek je vystaven ve Vlastivědném muzeu a galerii 

v České Lípě. Kolem poloviny 17. století sklářská huť zaniká. Huťmistrovské stavení bylo proměněno na hostinec 

v provozování rodiny Zippe. V 18. století tu prožil část svého dětství rodák z Kytlice Franz Xaver Maxmilián Zippe (1791 – 

1863), náš největší mineralog a jeden ze zakladatelů Národního muzea. Hostinec v roce 1885 vyhořel a byl znovu obnoven. 

12. listopadu 2012 ho znovu zachvátily plameny a zůstal jako troska.  

   V polovině 17. století vznikla naproti hostinci správní budova v panství Zákupy. Po třicetileté válce se totiž začíná vzmáhat 

domácí tkalcování. Zajíždí sem kupci ze Žitavy a vykupují lněné látky. Tím přicházela vrchnost o příjmy. Krompašský 

vrchnostenský dům se stal místem, kam se soustřeďovaly produkty nakupované vrchností a vyplácely peníze.  

   V roce 1635 na základě Pražského míru odevzdal císař Ferdinand II. Lužici saskému kurfiřtovi Janu Jiřímu. Krompach se 

stal opravdovou hraniční vesnicí na rozhraní dvou náboženských směrů, katolicismu a protestantismu. Tajní nekatolíci tudy a 

jinými místy mířili přes hranice, aby se usadili na druhé straně. Protestanti ze Cvikovska se prý zasloužili hlavně o rozvoj 

měst Neusalza a Spremberg. Někteří sice na oko přijali katolické vyznání a zůstali doma, ale často přecházeli tajně přes 

hranice na evangelické bohoslužby, třeba z Krompachu do Jonsdorfu.  

   Hraniční cesta byla také trasou vpádu vojáků, zvláště během válek císařovny Marie Terezie. Vpád, který tudy provedli 

Prusové po ovládnutí Saska v roce 1778, zaplavil jejich vojskem celé Cvikovsko. Císař Josef II. proto nechal posílit hradby, 

zátarasy a příkopy a podpořil i přesun obyvatelstva směrem k Jonsdorfu, založením vesnice Valy.  

   V roce 1782 byla ves natolik lidnatá, že si dovolila se církevně osamostatnit a byl postaven kostel Čtrnácti svatých 

pomocníků. Založení kostela s tímto zasvěcením je poměrně řídké (nejbližší je v Mělníku). Jde o vybranou skupinu světců, 

pomocníků v hmotné a duchovní nouzi a jsou oporou každému umírajícímu. Jsou to: sv. Acháce, sv. Barbora, sv. Blažej, sv. 

Cyriak, sv. Dionýsus, sv. Erasmus, sv. Eustach, sv. Jiljí, sv. Kateřina Alexandrijská, sv. Krištof, sv. Markéta, sv. Panteleon 

z Nikodemie a sv. Vít. Různé soupisy se částečně liší, tento je z března 2021.  

   Ve druhé polovině 19. století končí pozvolna éra domácího tkalcování a zdejší tkalci odcházejí do Grossschönau a Žitavy, 

do Cvikova a Varnsdorfu. Na všech těchto místech vzhledem k tíživým pracovním poměrům a neodpovídající mzdě rostl 
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sociální radikalizmus. Tkalci přijímali často socialistické učení s nevšedním nadšením. Tak tomu bylo i v Krompachu, kam 

se vraceli z práce ve cvikovských továrnách a vesnice se stala nepřehlédnutelným střediskem sociálně demokratické strany.  

   V poslední čtvrtině 19. století se zde projevoval čilý turistický ruch. Jezdili sem třeba zájemci o sáňkování a později 

lyžování nejen ze Žitavy, ale i z Drážďan a Lipska. Zvažovalo se rozšíření úzkorozchodné železnice z Jonsdorfu až do 

Cvikova.  

   Turisty sem také lákaly tři starobylé tisy červené při cestě na Hvozd. Hojně byly fotografovány na pohlednice a rozesílány 

do celé Evropy jako nejstarší na kontinentě pod názvem dvoutisíciletý tis. Poslední časy ukázaly, že jsou sice starodávné, ale 

jen asi 500 let, možná i méně.  

   Návštěvníky z obou stran hranice přitahovaly také Jánské kameny, vyvřelé výčnělky čediče roztodivných tvarů. V roce 

1881 tu vznikl horský hostinec v držení dalšího příslušníka rodiny Zippe. V roce 1927 byl hostinec rozšířen a upraven. Těsně 

vedle, na německé straně, vznikla hospoda teprve v roce 1922.  

   Po roce 1918 pokračovalo střežení zdejší hranice finanční stráží. Podle vládních nařízení byla služba postupně z původního 

německého osazenstva měněna pro větší jistotu státní spolehlivosti na službu českých příslušníků. Po okupaci, kdy byl 

Krompach součástí Německé Říše, byla hranice opět obsazena finanční stráží. Německé obyvatelstvo bylo vesměs odsunuto. 

Krompach byl daleko řidčeji osídlen než dříve. Oproti přibližně šesti stovkám obyvatel to bylo jen 150 – 200 stálých 

obyvatel.  

   Krompach, Mařenice a Světlá se staly místem častějšího vzniku „chalupářství“ než třeba na Dubsku. Šlo o zájmy 

situovaných rodin hlavně z Prahy, které zde nacházely lepší podmínky než jinde a tak už kolem roku 1948 zde byli první 

dočasní usídlenci. Příslušníci finanční stráže instalovali v roce 1948 v obci bustu T. G. Masaryka. Na dlouho byla poslední 

v Čechách a nový politický režim ji nechal záhy potichu odstranit.     Mgr. Ladislav Smejkal 

 

Na vesnici od p. Pomahače 

Kachlová kamna 

Tak tedy zde v Krompachu a i v ostatních příhraničních vesnicích byla v původních starých chalupách kachlová kamna 

všude. Byly různé typy, vestavěné, na nožičkách, s jednou troubou, se dvěma, s kamnovcem na vodu, bez něj, v různých 

barvách. Zde nejčastěji bílé. Ale v každém baráku byly základem všeho dění. Dříve se nestavěly baráky tak, aby byla kuchyň 

zvlášť a obytná část odděleně. Kuchyň byla zároveň obývákem a zde se odehrávalo všechno. Máma vařila a děti se jí motaly 

kolem sukně. V koutě u stolu se jedlo, dědkové tam četli noviny, pili pivo a bafali z fajfky. Vedle kuchyně byla většinou 

hned další cimra, a ta sloužila jako ložnice. Do té se nechávaly otevřené dveře, aby tam šlo také teplo. Původní domy jsou 

všechny zhruba sto let staré, některé mnohem víc. Kamna byla původní a nemohla bez běžné údržby tak dlouho vydržet. 

Vypálené spáry, popraskané a bortící se kachle, zkroucené a obnažené kovové části, nejčastěji nad přikládacími dvířky, 

popraskané rošty, atd, atd. Ohniště nebyla většinou ze šamotových cihel, ty byly tenkrát drahé a nedostupné. Ohníště byla 

vystavěna z tvrdě pálených červených cihel.  

Kamna chtějí zhruba jednou za tři, čtyři roky, dle provozu, otevřít a čistícími okénky vymést. Dříve se to dělalo husím 

křídlem, peroutkou. Smetl se popel z trub do spodní části, která bývá rozebíretelná, a tam to jde vyndat lopatkou. Já to dělám 

starým luxem. Pak je třeba sundat tály, ohniště také vyčistit a vyškrabat rozdrolenou hlínu. Spáry navlhčit, poopravit a 

vymáznout kamnářskou hlínou, kterou si den dopředu namočíme a umícháme. Je to lepší, než šamotem, ten je moc tvrdý a 

praská. Nechat to jeden den zaschnout, a pak pomalu zatopit, aby hlína nevypraskala. Noví a nezkušení majitelé chalupáři v 

kamnech topili na plné pecky uhlím bez jakékoliv údržby, a tím si dokonali dílo zkázy sami a sami si s nimi pak nevěděli 

rady. Kamnáři nebyli, tak kamna zbourali, probourali díru do komína, zadělali skruž a dali tam jiná, malá kamna s rourou 

jenom na teplo a vaří dodnes na propanbutanovém sporáku. A to je ta obrovská škoda.  

Kachláče nic nenahradí. Dá se na nich vařit i péct a dlouho drží teplo. Mnozí se časem ke kachláčům vracejí, ti movitější si 

nechávají postavit kamna nová. Je to ale finančně dosti náročné. Běžná kamna střední velikosti příjdou dnes na 80 až 100 

tisíc i víc. S kachlovými kamny se musí zacházet jemně, jako s milenkou. Topit jenom dřevem, a když už uhlím, tak jenom 

trochu, aby tam nebyl žár jako ve vysoké peci. Hlavně nefajrovat. Odměnou jsou nám potom šťavnaté pečínky. Trvá to déle 

než v butanové nebo elektrické troubě, ale s tím už se musí počítat. Babička v nich pekla všechno, maso i buchty a koláče. A 

těch zabíjaček co zažily. Vše se peklo pomalu, pozvolna, do měkka a nakonec kvůli kůrčičce se dalo trochu drobného chrastí, 

aby byl dlouhý plamen až pod troubu. A bylo to! 

Můj kamarád Miloš, budiž mu země lehká, mě jednou pozval na oběd. Na jeho specialitu. Králíka pečeného dohromady s 

uzeným bůčkem. A taky to pekl v kachlových kamnech. Pořád mu to nějak nechtělo hořet a maso zčervenat. Tak říkal: „To 

chce dlouhý plamen až pod troubu“ a příložil starou holínku. Dlouhý plamen opravdu udělal, kamna hučela jak tryskáč na 

startu. Když pak otevřel troubu, tak mu spadla brada. Dlouhý plamen propálil již chatrnou troubu a v ní se trápil a dusil 

smradlavý gumový králík i s bůčkem. Tak jsme měli k obědu taky pochoutku, chleba se sádlem. Dlouho jsem si pak z Miloše 

dělal legraci, jestli nebude zase péci králíka ala „Barum.“ 

No, naše kamna za ta léta již také nebyla v nejlepším stavu. Trouby jsem provizorně opravoval sám a ohniště také. Pak jsem 

měl to štěstí a poznal jednoho pána, odborníka kamnáře, mistra svého oboru, lepšího jsem nepoznal. Jmenuje se Pepa Kocián 

a je ze Svoru. To nebyl kamnář, ale hodinář. Pracoval v bílých montérkách. Vše muselo být absolutně akorát a přesně. Dnes 

je to již velmi starý pán po těžké operaci a řemeslo už dělat nemůže. Ten mi tenkrát kamna celá rozebral, očísloval, označil a 

postavil je prakticky znova. Udělal jsem si nové trouby ze silnějšího plechu, nový uhlák i popelník a nechal jsem 

nachromovat vše, co se dalo. On celý vnitřek vyzdil nově šamotovými cihlami absolutně přesně, prakticky beze spár. Vevnitř 

v kamnech byl zabudován plechový výměník s dvířky a mřížkou na zdi na vytápění vedlejšího pokoje. Jelikož jsem ale zeď 

https://www.muzeumcl.cz/kontakty/odborna-oddeleni/oddeleni-historicke/pracoviste-novych-dejin
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zboural, udělal v přízemí jednu velikou obytnou místnost, tak byl již zbytečný. Vyboural jsem ho a nechal si ze silného 

nerezu vyrobit skoro padesátilitrovou nádrž, tu jsem do prázdného prostoru zabudoval a propojil měděnými trubkami s 

elektrickým ohřívačem vody nad dřezem. Takže teď, když topím, tak mám tekoucí teplou vodu zadarmo, bez elektřiny. Já ta 

kamna miluju a říkám si: „Spálíš bordel od špalku a máš teplo, uvaříno a i umyté nádobí!“ Já v nich topím i v létě, i když 

mám druhou kuchyň, samozřejmě s butanovo elektrickým sporákem. Kachláče jsou prostě stará venkovská klasika. Nikam 

nepospíchám, a jelikož jsem teď ve stáří spíš už jen na to žrádlo, tak se s těmi kamny mazlím, laskám je, čistím je a 

vymýšlím, jak si tu hubu co nejlíp neošidit. Jestli bůčíček s kůrčičkou, nebo pomalounku tažený gulášek z kližky, nebo 

kachničku. No a teď v covidové době, jelikož jsem tu stále sám a abych nezapomněl mluvit, tak si s nimi i povídám. 

Vyprávím jim příběhy, nadávám na programy v televizi a na politiku i politiky.  Vykecám se, otevřu si pivo a zase je dobře. 
JP. 

K procvičení mozku, abychom nezakrněli. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Inzerce 

Termíny rozvozu plynu: 2021:12.6., 3.7. 2021 - mob.: 777 174 836 

 

 
 

UPOZORŇUJEME NA VYNUCENOU ZMĚNU NÁZVU WEBOVÝCH STRÁNEK NA: 

www.spk-krompach.wbs.cz 
 

Jednotlivé příspěvky se nemusí shodovat s názorem redakce Krompašských Rozhledů. 
Není – li uvedeno jinak, autory fotek je redakce KR. 

 

Pište na adresu: R.Kalita – Valy 75 (můžete vhodit do schránky na vrátkách), kalitovi@volny.cz , nebo na e-mail: 

spk_krompach@volny.cz , případně je možno www.spk-krompach.wbs.cz 
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